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8.2 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
1. เป็นหัวหน้าโครงงานวิจัย: ชื่อโครงการ การยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดถั่วลิสงด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ IRPUS ประจาปี 2550 ร่วมกับ บริษัทกาแพงแสนคอม
เมอร์เชียล จากัด
2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ การศึกษาสูตรที่เหมาะสมสาหรับการผลิตบิสกิตจากข้าวกล้อง
โดยใช้ mixture design
แหล่งทุน โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตสาหรับเด็กจากข้าวกล้อง
แหล่งทุน เครือข่ายบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกอ.
ร้อยแก่นสาร
4. เป็นหัวหน้าโครงงานวิจัย: ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากใบและลูกหม่อน
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ IRPUS ประจาปี 2551 ร่วมกับโรงงานน้าหวานคุณจ๋า
5.เป็นหัวหน้าโครงงานวิจัย: ชื่อโครงการ การยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดถั่วลิสงด้วยสารสกัดจากเปลือกผลไม้
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ IRPUS ประจาปี 2551 ร่วมกับ บริษัทกาแพงแสนคอม
เมอร์เชียล จากัด
6.เป็นหัวหน้าโครงงานวิจัย: ชื่อโครงการ การใช้น้าร้อนในการยืดอายุเงาะสดตัดแต่ง
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ IRPUS ประจาปี 2551
7.เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรน้าข้าวกล้องงอกที่เป็นที่ยอมรับของเด็กวัยเรียน
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ IRPUS ประจาปี 2552ร่วมกับ โรงงานน้าหวานคุณจ๋า
8.เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการ การใช้สารสกัดจากราข้าวเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในผลไม้เศรษฐกิจ
ของไทย แหล่งทุน มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
9. เป็นผู้ร่วมชุดโครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์นวตกรรมจากสารสกัดจากพืชเพื่อยืดอายุการเก็บผลผลิตเกษตร แหล่ง
ทุน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติประจาปี 2551
10. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ TMAG ประจาปี 2551
12. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ ผลของการใช้น้าร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บผลไม้สดตัดแต่ง
ของไทย
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี 2550
13.เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรผงน้าซุปแจ่วฮ้อนเสริมสมุนไพร
แหล่งทุน โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. เป็นผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ: การประมวลสภานภาพงานวิจัยและพัฒนาเพือเพิมการบริโภคผักและ
ผลไม้ของไทย
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนนโยบาย
15 เป็นผู้หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ ผลของสารสกัดราข้าวและแกลบต่อราที่เป็นสาเหตุการเสื่อมเสียหลัง
การเก็บเกี่ยวของผลไม้เศรษฐกิจไทย
แหล่งทุน โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย :ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแท่งจากข้าวเหนียวดา

แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยี ประจาปี 2555
17 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟสีธรรมชาติจากพืชที่มีแอนติ
ออกซิแดนท์สูง
แหล่งทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2556 (ผ่านวช)
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